Menighedsrådsmøde
Grene Menighedsråd
Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00 i Å-fløjen, Billund Centret

DAGSORDEN

Referat

Afbud fra: Jan Skovgaard Olsen, substitut: Karin Hansen, Peter Fredensborg deltog f.o.m.
punkt 500.
491.

Indledning v/Solvej Paabøl Andersen

Peter Fredensborg indleder ved
næste møde.

492.

Gruppedrøftelse i 15 minutter med følgende spørgsmål:
 Hvordan ønsker du, at vi skal være
kirke i Grene Sogn?
 Hvilke værdier lægger du vægt på?

Gruppedrøftelsen udsættes til
næste møde.

493.

Fremlæggelse af årsregnskab 2019. * Bilag

Kim Søndergård og Lars Holm
fremlagde årsregnskab 2019.
Grene Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 66699218, regnskab 2019
afleveret d. 03.03.20 kl. 20.06 blev
godkendt.

494.

Drøftelse og beslutning vedr. udskiftning af
varmesystemet i Billund. * Bilag

Brian arbejder videre med anskaffelse af nyt styringssystem til
varmestyringen i henhold til tilbud
fra Nordomatic.

495.

Drøftelse og beslutning vedr. udkast til prisliste for leje af kirkens lokaler i Grene Sogn.
* Bilag

Udkastet blev godkendt med den
ændring, at hjælp fra kirketjener
sættes til 300 kr. + moms pr. time.

496.

Ansøgning fra Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter. * Bilag

Det blev besluttet at yde et bidrag på 5.000 kr.

497.

Ansøgning om lån af Å-fløjen * Bilag

Vi kan ikke tilbyde en fast ugentlig
dag, men opfordrer til, at der ansøges om specifikke datoer. Samtidig oplyser vi om priserne for leje
af lokalerne.
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498.

Henvendelse fra Billund Kommune vedr.
ansøgning om opsætning af kunstværk
ifm. Trekantområdets Festuge * Bilag

Ansøgningen imødekommes.

499.

Fastlæggelse af dato for temadrøftelse
ifm. menighedsrådsvalg 2020.

Dato for temadrøftelsen fastlægges til tirsdag den 21. april kl. 1721.

500.

Drøftelse og beslutning vedr. fremtidig udgivelse af kirkebladet – herunder oplæg til
brugerundersøgelse fra kirkebladsudvalget

Det blev besluttet, at kirkebladsudvalget går videre med brugerundersøgelsen.

501.

Meddelelser fra formanden

Det er aftalt, at der afholdes to julekoncert i år – én med
LEGOLAND Billund Garden og én
med Billund Pigekantori.
Formanden mindede om Folkemødet i Ribe i Kristi Himmelfartsferien.
Der er indkommet 3 ansøgninger
til den ledige præstestilling.

502.

Meddelelser fra kontaktpersonen

Der er ansat ny graver/kirketjener,
pr. 23. marts 2020.

503.

Meddelelser fra præsterne

Intet at bemærke.

504.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten

Der er et ønske i personalegruppen om en medarbejdersammenkomst – budget ca. 8.000 kr.
Personalet opfordres til at indgive
et budget for arrangementet.

505.

Meddelelser fra den IT-ansvarlige.

Intet at bemærke.

506.

Meddelelser fra udvalgene:

a) Økonomi- og forretningsudvalget

Næste møde er den 19. marts.
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b) Kirke- og kirkegårdsudvalget

Intet at bemærke.

c) Arrangementsudvalget

Helga mindede om debataftenen onsdag den 4. marts kl. 19.00.

d) Kirkeblads- og PR-udvalget

Intet at bemærke.

507.

Indgåede skrivelser

 Blå Kors-bladet

508.

Eventuelt

Else Marie Madsen bragte en tak
fra Jan Skovgård ifm. hans sygemelding.
Den Jyske Sparekasse lukker kassefunktionen. Lars Holm sørger for
oprettelse af en boksaftale, så vi
også fremover kan indlevere kontanter.
Kim Søndergård forespurgte, om
Grene Sogn vil indgive et høringssvar ifm. anlæggelse af motorvej.
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